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Od nemške države zahtevam odškodnino: 
10.000.000,00 evro, deset milijonov evro.

Namreč jaz sem tisti, kateri vam je v največji meri omogočil ponovno združitev obeh
Nemčij.  www.youtube.com/watch?v=9EEWJqTUpcY 

www.monarh.si/cevh/zvezda.pdf    www.monarh.si/ch/gech.pdf 

Vi niste meni pokazali nobene hvaležnosti, pokazali pa ste le globoko sovraštvo do mene
in do mojega političnega dela v smeri svetovnega napredka in političnih sprememb. 

Skupaj  z  Ameriko  ste  moje  delo  izrabili  le  za  grobo  izvajanje  IMPRIALISTIČNIH
interesov, skozi ogromno število nasilnega početja.

V Sloveniji ste pričeli podpirati le tiste, kateri so po vaših ukazih zatirali mene in mi
preprečevali nadaljnjo uspešno delo v smeri SVETOVNE DEMOKRACIJE.

Namesto tega, da bi podprli mene, da bi lahko ustvarjal naprej, ste se polotili le skrajno
prevarantskih imperialističnih zlorab, tako ste skrajno zločinsko izkazali vaše sovraštvo
do vseh, kateri so delali na zbližanju vzhoda in zahoda.

Zahtevate le vašo zanikrno dominacijo nad vsem svetom.

To je izredno huda zloraba mojega dela in ustvarjanja.

Skupaj z Ameriko ste razširili še to epidemijo Corona virus in preko tega zločinskega
mučenja ljudi po vsem svetu, sedaj hočete še zanetiti vojno z Rusi in Kitajci.

Ko gledam po internetu kako ogabno pretepate tudi vaše nemške državljane, se mi vaša
početja v dno moje duše GNUSIJO.

Verjel sem, da bo moje delo spremenilo tudi celotno Nemčijo v pozitivno smer. Zgodilo
pa se je ravno nasprotno. Ponovno ste pokazali le vaše KRVOLOČNO ZOBOVJE!

Mene več NIKOLI  ne boste prepričali, da ste ljudje, ste le najhujše zveri tega sveta. 

Adolf Hitler je bil Avstrijec, kateri je živel na meji s Slovenijo, lahko, da je bil delo tudi
Slovenec, kajti Rusi so vse ljudi iz teh krajev ugrabili in odselili v Rusijo, tako, da sedaj
ni nobenih dokazov več, kaj in kdo je bil v resnici Adolf Hitler. Slovenec Odilo Globočnik
je Hitlerja nagovoril, da je le ta pričel zažigati in ubijati Jude, torej boljše od sebe.
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V novejših časih, že v letih 1990, se je pričela ponovna zločinska kolaboracija Nemčije in
Slovenije, uperjena proti vsemu svetu.

Le  kako  bi  Adolfu  Hitlerju  in  Odilu  Globočniku  uspelo  pridobiti  celotno  Nemčijo  za
izvajanje najokrutnejših zločinov proti vsemu svetu, če nebi Nemci že imeli zločinskega
karakterja. 

Sedaj vam bom pojasnil še eno vašo zločinsko dejanje, katera je bila med 2 svetovno
vojno uperjena in izvedena direktno proti naši družini, katera je takrat živela v Ljubljani,
Cesta v Mestni log 18, kasneje preimenovana v Mokrška 42.

Ko so v 2. svetovni vojni zapustili Ljubljano Italijani, so imeli v bližini naše hiše vojaški
bunker. Ob vračanju italijanske vojske v Italijo, so ta bunker in orožje v njem predali
mojemu staremu očetu Francu Valenčiču, da bi lahko s tem orožjem v primeru potrebe
branil svojo veliko družino. Moj stari oče ni nikoli sodeloval z italijansko vojsko, čeprav je
bil  pred  srbsko  Kraljevino  tudi  italijanski  državljan,  njegova  mati  je  bila  originalna
Italijanka,  Maria  Busetti.  Njegov  oče  je  bil  prav  tako  Franc  Valenčič  in  izhajajo  iz
obmejnih krajev današnje slovensko italijanske meje.

Takratna družina Valenčič v Ljubljani  je bila  7 članska, Franc Valenčič  -  oče,  Ivanka
Valenčič, rojena Milavec - mati, Brane, Peter in Bogdan Valenčič – sinovi ter dve hčeri
Ljubica in Branislava Valenčič - moja mati.

Moj stari oče Franc, je od veselja, ker je odšla italijanska vojska iz Ljubljane, izstreli nad
našo ulico cca. 10 signalnih raket. Ko ste prišli okupirat Ljubljano vi Nemci, so mojega
starega očeta nekateri stanovalci iz naše ulice šli  prijavit  vam Nemcem, da je Franc
Valenčič streljal v zrak rakete in da je razbil italijanski bunker, ter odnesel iz njega vso
oborožitev.  

Prišlo je 10 vaših nemških vojakov in pred zid naše hiše ste postavili celotno družino,
vseh 7 članov in ste jih hoteli vse postreliti. Nikakor niste uspeli najti tega orožja iz
italijanskega bunkerja. Vsi otroci so bili hudo prestrašeni in na koncu z živci, saj niso od
vas pričakovali  nič  drugega, kakor da jih boste vse postrelili.  To se sicer ni  zgodilo,
vendar pa ste kasneje odvlekli v Kranj na neko vašo GESTAPO postojanko najstarejšo
punco naše družine Ljubico Valenčič. Tam je morala v vaših pisarnah delati, po vojni pa
je bila tako uničena, da je kmalu umrla. Raje ne pišem, kaj mi je stara mama - njena
mati pripovedovala, kakšne svinjarije ste z njo, mojo teto Ljubico Valenčič tam počeli.
Vsa ta ekstremna početja vaše Nemčije, so pustile na našo družino grozovite posledice
še daleč po končani 2. svetovni vojni.

Sedaj, ko ste se izkazali ponovno, da ste le vojni zločinci in zločinci proti človeštvu, vam
tega nikoli več ne odpustim.

Leta 2017, po 31.5. ob rojstvu svoje hčerke Patrizie, smo bili naša družina v nemškem
mestu Konstanz. Tam smo se poizkušali dogovoriti na občinski upravi za kakšno pomoč.
Dobro ste bili seznanjeni kdo smo, pa ste nas odslovili kakor živali. 

Skupaj  z  Američani  ste  zanetili  vojno  tudi  v  Siriji,  da  bi  od  tam  pridobili  moško
populacijo, v Ukrajini pa ste hoteli  zanetiti  vojno z Rusi, da bi od tam pribežale vse
Ukrajinke k vam. Sirijcem ste ponujali celo ženske za poroko v Nemčiji.

Posebno za vašo nemško „zločinsko deželo“ sem naredil pesem;
www.monarh.si/merkel-wagen.mp3   
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Seveda, vaša mladina je v 50% vsa drogirana in je povsem nesposobna za kakršno koli
delo.   

Skupaj z Američani in zahodno Evropo sedaj pripravljate napad na Ruse in Kitajce, zato
upam, da se boste hudo opekli, kakor tudi vaši zločinski pajdaši iz Slovenije - Milan
Kučan in Janez Janša. 

Jaz in moja vsa družina, želimo le delati za boljši svet in Slovenijo, pa nam
to preprečujete vi, imperialisti, v ospredje pa potiskate takšne kot je Milan
Kučan in Janez Janša. 

Plačajte  zahtevano  odškodnino  in  se  bomo  precej  lažje  borili  za  svoje
pravice!

www.youtube.com/watch?v=6OiZLZKiA6Y&t=1s 

Boris in Martina Valenčič

.. se nadaljuje
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